
رتبهعنوان پروژهنام آموزشگاهروستا/ناحیهشهرستاناستاننام خانوادگینامکدپروژه

اولقاب با مالت-حوضچه-معرق کاشیشاهد فرزانهمبارکهمبارکهاصفهانایزدی دهنویمرجان028.0

اول(کاشی شکسته)طراحی و ساخت تابلوی معرق کاشیشهید محمد زارع3ناحیه کرجالبرزبغدادیمریم137.0

اولآموزش مقدماتی فتوشاپمدرسه غیر دولتی افقکنگانکنگانبوشهرصفائینهضت047.0

اولپرورش نهال نارنج کشاورزیشهید کارگر زرین آباد و شهید بخشیان خزر ابادیکساریمازندرانرضائیمژگان120.0

اول(خوراک)آشپزی با مواد دور ریز محدثه15تهرانتهراناسماعیلی روشنمعصومه081.0

اولطراحی وساخت تابلو با کاشی شکسته2فرزانگان 2ناحیهاردبیلاردبیلرستمیماهرخ168.0

اول(تراریوم )باغ شیشه ای (شاهد)اطهر 19منطقه تعرانتهرانحسینی باندریسیده نگار109.0

اولسوخته نگارینخبگانسمنانسمنانسمنانشاهیمهناز138.0

اولطراحی و ساخت قاب عکسطاهرینکهریزکشهرستانهای استان تهرانتهران ، شهرستانهاشیریلیال103.0

اول(ProShow Producer)پروژه آموزش نرم افزار قدسیه سیوکیسیوکیتربت حیدریهخراسان رضویشیوخیعفت020.0

اولقاب عکس الکترونیکیشاهد ایت اله هاشمی رفسنجانی1فسافارسصمدیشهناز176.0

اولطراحی و ساخت اسباب بازی۱شهید صدوقی 3کرجالبرزاکبریالهام005.0

اولرشته خوشکار؛ سوغات گیالنی در سفره ایرانیشهدای سسمستولماتصومعه سراگیالنخاقانیسیدمحمدرضا271.0

اولتابلو معرق کاشیرودکیکنگانکنگانبوشهرآرونالهه069.0

اولصداگذاری روی فیلم کوتاهدبیرستان دخترانه شاهد حقیقی پاک2ناحیه کرمانشاهکرمانشاهیگانه صالح پورطاهره094.0

اولمینی دریل رومیزیشهدای هفت تیر باشماقمیانهشهرستان میانهآذربایجان شرقیپویانبهرنگ014.0

اولقایق پاروزن الکتریکییوسف قاضیمهابادمهابادآذربایجان غربیبهاریپروین237.0

اولطراحی وساخت چراغ خوابهنرستان شهید رجاییناحیه یکیزدیزدروشن بخش یزدیاحمد082.0

اولطراحی و ساخت قاب آیینه معرق کاشی(شاهد)شهید یعقوبی۱ناحیه اردبیلاردبیلاحمدیفریبا087.0

اولپروژه سازمانیعطیهناحیه یک مشهدمشهدخراسان رضوینقابی قوچان عتیقاکرم191.0

اولتکثیر درخت نخلدبیرستان حدیثناحیه دواهوازخوزستانموسوی نسبالهه132.0

اولآموزش ساخت تراریومدبیرستان  فروغ دین8منطقه 8منطقه/تهرانتهرانهادیزهرا148.0

اولشش اندازسهیدکوهساریخلخالخلخالاردبیلبدیعیسمیه113.0

دومفانوس الکترونیکیدبیرستان هیئت امنایی شیخ کلینی3ناحیهاصفهاناصفهانایزدیمرضیه041.0

دوم(نوغانداری)پرورش کرم ابریشمدبیرستاى شاهد شهید برونسیتربت حیدریهخراسان رضویپاکزادمجید 118.0

دومپروژه طراحی و ساخت شال با تزئین نمدیغیردولتی هاشمیه تبریز3ناحیه تبریزآذربایجان شرقیخدابخشیساحله049.0

دومقیمه نثارحاجی بهرامی2ناحیهقزوینقزویناقمشهسمیرا 065.0

دومنگهداری وپرورش گیاهان داروییفاطمه الزهراتسوجشبسترآذربایجان شرقیواحدالعینفریبا021.0

دومسازه و کارهای حرکتیآموزشگاه غیر دولتی اندیشه ی مبتکرانبناببنابآذربایجان شرقیاسمعیل زادهرقیه060.0

دومفرآوری و شناخت گیاهان داروییشهید سعید صفرپوردالینسپیدانفارسذکاوت بخشلیال117.0

دومساخت و پرورش ترآریومحضرت بتولبویراحمدیاسوجکهگیلویه و بویراحمدظفرپور امیرابادطاهره186.0

دومشبکه های اجتماعیدکتر اقبالیرشتخواررشتخوارخراسان رضویخاک نژادحسین192.0

دومVisio 2013پروژه ترسیم با رایانه توسط نرم افزار غیردولتی مائده3ناحیه تبریزآذربایجان شرقیخدابخشیساحله266.0

دومپرورش و نگهداری گیاهان زینتیدبیرستان طیّبهعجب شیرعجب شیرآذربایجان شرقیدرختی خضرلومریم112.0

دومشیرینی محلی باسلوق مراغهفرزانگان4ناحیه تبریزآذربایجآن شرقینعمتی پهرآباداقدس053.0

دومتهیه غذای سنتی انار آویجنمونه دولتی کوثررضوانشهررضوانشهرگیالنشکوریهاجر135.0

دوم(خمیری)نان محلیفرهنگمرکزی قشمقشمهرمزگاناسالمینورالهدی160.0

دوماموزش ژله تزریقیشرافت_نمونه حافظیهبخش مرکزیبجنوردخراسان شمالیسفیدیزهرا185.0

دومساخت ماکت نرمز هیدرولیکشاهد امام علییکبجنوردخراسان شمالیحسینیسیدروح اهلل209.0

دوم(پازل تانگرام)ساخت یک وسیله چوبی بنت الهدیشهرضاشهرضااصفهاناسدیمریم السادات268.0

دومکاشت زرشک و زعفرانشهید باهنرسرایانخراسان جنوبیساالری درمیانفرزین 125.0

دومپکارهفرهنگمرکزی قشمقشمهرمزگاناسالمینورالهدی169.0

سوم(مدلسازی انواع قوس و دیوار)عمرانبعثت1ناحیهتبریزآذربایجانشرقیپیراستهسیدسجاد056.0

سومپروژه های بومیامام صادقناحیه سهاصفهاناصفهانامین پورخجسته093.0

سومJpg Imagerآموزش نرم افزارشهید محمدی جوانمردیخانمیرزاخانمیرزاچهارمحال و بختیاریمددی آورگانیمجید130.2

سوم(معرق کاری)کار با چوب شهید علمدارسرایانسرایانخراسان جنوبیمحمدیوحید031.0

سومطراحی و ساخت جاکلیدی طرحنمونه اسوههشترودهشترودآذربایجان شرقیکالنتری خورجستانزهرا223.0

سومساخت گل رزمسیهمدانیان6ناحیه اصفهاناصفهانحاجیان نیاسودابه131.0

سومساخت شکالت خوری چوبیشهید محبوبه کریمی(روستای سیبک)فریدونشهراصفهانمیکالنیمنیژه 181.0

سومجستجوی پیشرفته در اینترنتحضرت مریم۳ناحیه اصفهاناصفهانبلکامهعزت061.0

سومچراغ دو منظوره(س)الزهرا حسن سرارودسرگیالنداداشی نیاکیفاطمه064.0

سومپروژه پرورش مرغ بومینمونه عالمه امینی- شاهد فرقانی مرکزیبنابآذربایجان شرقیقلندریاسالم019.0

سوممستندسازینشاط۲بهارستان ۲بهارستان شهرستان های تهرانکیانی ده کیانسحر210.1

سومطراحی مرغداریافق2ناحیهبندرعباسهرمزگانشیریمرضیه248.0

سومساخت ماکت آرامگاه شیخ احمد جامیرافتی سیدیتربت جامتربت جامخراسان رضویقدوسیلیال156.0

سومسبد رومیزیفرزانگان1ناحیه تبریزآذربایجانشرقیرزم خواهلیال057.0

سومبافت گیوهحضرت زهرا2ناحیه کرمانشاهکرمانشاهشیخ حسینیمریم243.0

سومکار با نمدراهنمایی پرتو اسالمتهران۸تهرانتهرانصالحیانمریم098.0

سومترکمن.نمدمالیعبادتروستای شفتالوباغآق قالگلستانپوریاغول جمال108.0

سومخوس دوزیحدیثهنگدان-جم جمبوشهراحمدیفاطمه198.0

سوممعرق کاری روی مسهمدانیان6ناحیه اصفهاناصفهانحاجیان نیاسودابه150.0

سومviva videoتولید فیلم با نرم افزار حضرت مریم۳ناحیه اصفهاناصفهانبلکامهعزت221.0
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